
 

VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.61 
 

Slovo starosty: 

 
Rok 2005 pomalu končí. Sluší se tedy ohlédnout, co nám tento rok přinesl. 
Nejdříve bylo nutné uhradit dluh z roku 2004. Tento závazek zůstal obci po provedení celkové 
rekonstrukce kotelny a ústředního topení v ZŠ Vážany nad Litavou. 
Největší akcí roku 2005 byla oprava místní komunikace a chodníku ke koupališti. 
Komunikace a chodník byl již ve špatném stavu. V minulosti byl v silnici položen plyn, nová 
kanalizace a v chodníku vodovod. Silnice se v dolní části rozšířila. Zde pak vznikla odstavná 
plocha pro parkování vozidel. Na opravu získala obec dotaci z JMK.  
Během roku docházelo k celé řadě oprav a úprav prostranství. Proběhlo položení části 
kanalizace u mlýna, položení obrubníků při vjezdu do obce od Slavkova, byl položen nový 
vodovod na hřbitově, oprava schodů u autobusové zastávky u mlýna. Zde chybí dokončit 
zábradlí. Čistil se Vážanský potok a to v místě, kde se vlévá do Litavy. Březnové tání 
způsobilo zanesení potoka a proto bylo nutné jej vyčistit. Do sálu Lidového domu byl 
zakoupen nový nábytek (stoly a židle), dále proběhla oprava střechy na hospodářském stavení, 
dokončení ústředního topení v hospodě. Rovněž byl postaven přístřešek ve skladu materiálu, 
kde jsou uskladněny ledničky, mrazničky, autobaterie, obrazovky, pneumatiky. V obci byla 
odhalena pamětní deska ke 140.výročí narození Vážanského rodáka P. Jakuba Pavelky, 
namontovány vítací cedule a opravena sakrální stavba a to kříže za obcí směr Kobeřice. Na 
tuto akci obec obdržela dotaci.  
V tomto roce pokračovala příprava na pozemkové úpravy. Byl zaměřen vnitřní a vnější obvod 
katastru. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Rovněž se zpracovává 
územní plán obce, bez kterého by obec nedosáhla na dotace. Druhé kolo připomínkování je 
téměř u konce a připomínky se budou zapracovávat do územního plánu obce. 
V roce 2005 bylo v obci uspořádáno 20 kulturních, sportovních a společenských akcí. 
Pořadatelům jednotlivých akcí patří poděkování. Na každou kulturní, sportovní a společenskou 
akci přispívala obec finančními prostředky. Dále obec přispěla na činnost SDH, Tělovýchovné 
jednotě na opravu pohostinství, Mysliveckému sdružení a rybářským nadšencům na sečení 
trávy na Poldru II a údržbu remízku pod Poldrem I, Českému svazu zahrádkářů na údržbu 
vysázených borovic a úpravy záhonků okolo školy. 
Obec rovněž nemalou částkou přispívá na Lékařskou službu první pomoci, sběr tuhého 
domovního odpadu, provoz kanalizace a ČOV, dopravní obslužnost. Dále obec platí 
neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově u Brna. Rovněž 
přispívá na vzhled obce a veřejnou zeleň. V roce 2005 Honební společenstvo vysadilo celkem 
21 stromů. 
Nejdůležitějším úkolem však bylo splácení úvěrů a půjček za plynofikaci obce, stavbu ČOV a 
půdní vestavbu knihovny včetně hrazení úroků.  
Celkové náklady za rok 2005 budou známy až po uzávěrce hospodaření obce v půlce února 
2006, proto zde nejsou uvedeny. 

Konči rok 2005. Co si přát? Nejdříve je nutné poděkovat Vám občanům, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zapojili do dění obce a udělali něco pro Naší obec. A co si přát?  

PŘEJI VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTK Ů VÁNOČNÍCH, HODNĚ 
ŠTĚSTÍ, PEVNÉ NERVY, VÍRY, NAD ĚJE, ZDRAVÍ, LÁSKY A Š ŤASTNÝ NOVÝ 

ROK 2006. 

Ing. Jaroslav Řezáč
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starosta obce

Integrovaný dopravní systém JMK: 

V září 2005 byl zahájen Integrovaný dopravní systém JMK. Od zavedení tohoto systému 
uplynula nějaká doba. Na OÚ se sešlo několik stížností zejména na nedodržování jízdního 
řádu a pak ujíždění autobusy od vlaku v Křenovicích horní nádraží. OÚ se dopisem obrátil na 
Krajský úřad JMK, Kordis, Úřad práce. Výsledkem bylo jednání pana ředitele Kordisu, dále 
právního zástupce a provozního ředitele a dopis Krajského úřadu JMK nad podobou jízdního 
řádu linky 620 a zejména stížnostmi ohledně ujíždění cestujícím. Jednání nebylo jednoduché, 
přesto se podařilo vyjednat další spoje. Jedná se o nový spoj ráno odjezd z Vážan do Slavkova 
v 8.48 hodin, druhý nový spoj je večerní odjezd od vlaku z Křenovic horní nádraží do Vážan v 
21.40 hodin. Dále prodloužení linek až do Slavkova a odstranění omezení u spoje s odjezdem 
ze Slavkova do Vážan v 8.31 hodin. Dále bylo přislíbeno, že autobus bude čekat na vlak 
Křenovice horní nádraží. Nový jízdní řád platný od 11.12.2005 lze zakoupit na Obecním 
úřadě. 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce: 

Zápis číslo 12/2005 ze dne 26.10.2005 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

a. zápis číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 29.6.2005, 
kde bylo projednáno: obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 1/2005 o 
poplatku za odpad, rozpočtové opatření číslo 3/2005, integrovaný dopravní systém JMK - 
smlouvy, jízdní řád, nabídka bezúplatný převod pozemku p.č. 913/29, 935, 936, 938 k.ú. 
Vážany nad Litavou, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 5/2005, 6/2005, různé. 

b. zápis číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 21.9.2005, 
kde bylo projednáváno: rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2005, výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za I. pololetí roku 2005, 
rozpočtové opatření číslo 4/2005, schválení zadání územního plánu obce Vážany nad Litavou, 
výpověď smlouvy o nájmu pozemku p.č. 640/4 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o pronájem 
pozemků p.č. 638/14 a 639 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o pronájem pozemku p.č. 159 k.ú. 
Vážany nad Litavou, nabídka odprodeje pozemků p.č. 727/1 a 727/3 k.ú. Vážany nad Litavou, 
návrh vykoupení pozemku p.č. 871/2 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o zakoupení kamen do 
kadeřnictví, příspěvek obce na kroje v době konání hodů, žádost o vyřešení kanalizace v 
prostoru rodinného domu č. 266, neplatiči obce v roce 2005, požadavek SDH Vážany nad 
Litavou, nabídka mříží pro obecní úřad, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 
7/2005, 8/2005, různé. 

c. rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005, 
d. rozpočtové opatření číslo 5/2005, 
e. dodatek číslo 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002příspěvkové organizace obce 

základní škola 
f. závěrečnou zprávu čerpání dotace na koncept územního plánu obce Vážany nad Litavou, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

a. zápis číslo 19M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 29.6.2005, 
b. zápis číslo 20M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 21.9.2005, 
c. rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 2005, 
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d. výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí roku 
2005, 

e. rozpočtové opatření číslo 5/2005, 
f. dodatek číslo 1 ke zřizovací listině č.j. 16/2002 ze dne 16.10.2002příspěvkové organizace obce 

základní škola 
g. závěrečnou zprávu čerpání dotace na koncept územního plánu obce Vážany nad Litavou, 
h. informace z OÚ za období červen - říjen 2005, 
i. diskusi občanů. 

Zápis číslo 13/2005 ze dne 14.12.2005  

Zastupitelstvo obce schválilo:  

a. zápis číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
30.11.2005, kde bylo projednáno: rozpočtové opatření číslo 6/2005, projednání zápisů 
finančního a kontrolního výboru, projednání Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad 
Litavou číslo 2/2005 o poplatku za odpad, smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy, 
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 3344, smlouva o 
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů, navrhnutí zástupce obce do školské rady 
příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou, jednání ohledně areálu družstva a nájemní 
smlouvy na pozemky v k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka Kooperativy na pojištění obecního 
majetku, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 9/2005, 10/2005, různé - stále ještě tři 
občané dluží příspěvek na provoz kanalizace a ČOV, poplatek za psa, poplatek popelnici za 
rok 2005, informace Vak Vyškov ohledně zvýšení vodného na roku 2006 na 27,50 Kč/m3, 
jednání ohledně IDS JMK připomínky k jízdnímu řádu platný od 11.12.2005, územní plán.  

b. rozpočtové provizorium na rok 2006, 
c. rozpočtový výhled obce na rok 2007 až 2011, 
d. obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005, o poplatku za odpad, 
e. dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor -ateliér, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

a. zápis číslo 21M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 30.11.2005 
b. nařízení inventarizace majetku k 31.12.2005 a složení inventarizační komise,  
c. rozpočtové provizorium na rok 2006, 
d. rozpočtový výhled obce na rok 2007 až 2011, 
e. obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005, o poplatku za odpad, 
f. dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor -ateliér, 
g. informace z OÚ za období listopad - prosinec 2005, 
h. diskusi občanů. 

Informace z Obecního úřadu:  

za období říjen - prosinec 2005 

* proběhl den malých obcí, 
* uskutečnila se konference ohledně žádostí z fondů EÚ, 
* proběhlo jednání s ředitelem Státního archivu ve Slavkově,  
* uskutečnilo se jednání s pracovníky Kooperativa, a.s. ohledně pojištění majetku obce, 
* proběhlo jednání se zástupci Kordisu (ředitel, právník, provozní ředitel) ohledně IDS JMK, 
* projednání připomínek k IDS JMK na úrovni s krajem, 
* proběhlo jednání starostů JMK, 
* uskutečnila se kontrola únikových cest a směrnic na úseku požární ochrany, 
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* proběhlo jednání s firmou Agria, a.s. Nížkovice ohledně nájmů pozemků v areálu střediska, 
* proběhla finanční kontrola v příspěvkové organizaci ZŠ Vážany nad Litavou,  
* proběhlo veřejné projednání územního plánu obce, 
* uskutečnila se valná hromada sdružení Ždánického lesa a Politaví, 
* uskutečnila se návštěva vážanských občanů v DD (Žernůvka, Strážnice, Brno, N. 
Hvězdlice), 
* uskutečnil se vánoční koncert, 
* jednání s katastrálním úřadem ohledně převodu majetku do vlastnictví obce. 

Obecně závazná vyhláška obce: 

Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 2/2005, kterou se stanoví místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadů (o poplatku za odpadech).  
Od 1.1.2006 dochází ke zvýšení poplatku za odpad a to ze současných 400,- Kč/občana/rok na 
440,- Kč/občana/rok, tj. navýšení o 10 %.  
Důvody jsou následující:  
* V roce 2004 bylo vybráno 238.898,- Kč, celkové náklady obce za rok 2004 činí 276.214,- 
Kč, tj. 408,- Kč/občana/rok. V roce 2004 obec vybírala 380,- Kč/občana/rok. K říjnu roku 
2005 bylo vybráno od občanů 242.560,- Kč a ke stejnému datu obec zaplatila firmě Respono 
308.898,- Kč, tj. 456,- Kč/občana/rok. V roce 2005 obec vybírala 400,- Kč/občana/rok.  
* Pro rok 2006 zvyšuje a.s. Respono poplatek, který účtuje obci o 12,0 % a to z důvodu 
nárůstu směsného komunálního odpadu od občanů, neúměrným nárůstem počtu svozových 
nádob, kde na jednu popelnici připadají v průměru dva občané, z čehož vyplývá nízké 
procento třídění odpadů. Dalším důvodem je nárůst cen pohonných hmot o téměř 40 % a 
avizované zdražení cen energií. 

Vyhláška stanovuje poplatek a způsob jeho vybírání. Poplatek platí fyzická osoba, která má v 
obci trvalý pobyt a dále fyzická osoba, která není v obci trvale hlášena, ale má v obci stavbu 
určenou k rekreaci či bydlení. Od poplatku jsou osvobozeni děti do 6 let. Při nesplnění 
povinnosti vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatky až na 
trojnásobek. Zatím v jednom případě tak obec již postupovala. Pro kontrolu pracovníky 
Respono, a.s. Vyškov budou popelnice označeny tzv. evidenčními známkami. Pokud nebude 
někomu popelnice stačit, může si občan k popelnici postavit pytel označeny logem 
RESPONO, který si občan může vyzvednou na OÚ. Jen pro informaci uvádíme, , v roce 2005 
bylo vydáno více jak 1000 ks pytlů. Dále je nutné podotknout, že v obci žijí občané, kteří zde 
nejsou trvale hlášeni a poplatek za odpad platí jako chalupáři tj. za jednu osobu a přitom 
vyžadují několik známek na několik popelnic, což nelze.  

SHRNUTÍ: Poplatky v roce 2006 

- oú -

Chystá se kniha o obci:  

Vážení občane, v roce 2007 si obec Vážany nad Litavou připomene 720 let od první 

rok 2005 2006 nárůst

poplatek ze psů 100,- Kč/za psa 100,- Kč/za psa 0

veřejné prostranství beze změny beze změny 0

příspěvek na ČOV 300,- Kč/osoba/rok 300,- Kč/osoba/rok 0

poplatek za odpad 400,- Kč/osoba/rok 440,- Kč/osoba/rok o 40,- Kč
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písemného zápisu. K této události chystá OÚ vydat novou knihu o obci. Aby tato kniha byla 
co nejvěrohodnější, obracím se na Vás na občany obce, zda-li máte různý písemný materiál či 
fotodokumentaci, která by se dala použít do publikace. Prosím Vás o zapůjčení těchto 
materiálu, po naskenování budou zpět vráceny. Své materiály prosím přineste na OÚ do konce 
února roku 2006.  
Děkuji 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce 

Vánoční cukroví:  

 
Několik receptů na kulaté potěšení do košíčku 

Sladké brambůrky:  
Nachystáme si 125g másla, 2 natvrdo uvařené žloutky, 50 g moučkového cukru, 1 vanilkový 
cukr, 150 g nastrouhané čokolády, kakao, rum. 
Máslo utřeme s moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem, žloutky a čokoládou. Přidáme pár 
kapek rumu. Z připravené hmoty vytvoříme kuličky, obalíme je v kakau a necháme uležet v 
chladnu. 

Raffaello: 
Nachystáme si 130g 100% tuku, 60g moučkového cukru, 125g sušeného mléka, 60g 
strouhaného kokosu, 3 polévkové lžíce vody, mandle. 
Tuk rozpustíme ve vodní lázni a necháme zchladnout. Přidáme vodu a ostatní suroviny, 
důkladně promícháme a opět necháme zchladnout. Z hmoty tvarujeme kuličky, do jejichž 
středu vložíme mandli (zbavenou slupky).  

Mozartovy kuli čky:  
Nachystáme si 100g mletých vlašských ořechů, 150g moučkového cukru, 2 bílky, cca 100g 
nugátových bonbónů, čokoládovou polevu. 
Mleté ořechy promícháme s moučkovým cukrem a zpracujeme s rozšlehanými bílky. 
Nugátové bonbóny nakrájíme na kousky a každý obalíme vychlazenou ořechovou hmotou (pro 
snazší tvarování kuliček pracujeme na vále posypaném moučkovým cukrem). Připravené 
kuličky namáčíme do čokoládové polevy.  

Opilé kuli čky:  
Nachystáme si 70g ztuženého pokrmového tuku, 250g moučkového cukru, 100g strouhaného 
kokosu, rum - dle chuti, čokoládovou polevu. 
Rozehřátý tuk smícháme s cukrem, kokosem a rumem. Tvarujeme kuličky a namáčíme do 
čokoládové polevy.  

Kokosové kuličky:  
Nachystáme si 120g moučkového cukru, 30g kakaa, 40g másla, 1 bílek, 50g kokosové moučky 
a kokos na obalení. 
Bílek rozšleháme s cukrem, přidáme máslo, kakao a kokosovou moučku. Z hmoty utvořené 
kuličky obalíme v kokosu a necháme zchladnout.  

Zamyšlení - Oblouk zralé adventní naděje: 

I v post-křesťanských zemích se lidé těší na Vánoce. Těm, kdo se s vírou rozešli nebo se s ní 
ani nepotkali, zbývá jakýsi sekulární advent. Obchody je zatahují do svého nablýskaného 
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nevolnictví, přesto ve všech nevyhasly ani hlubší motivy: dárky, rodinná pohoda, snad 
stromeček nebo koledy. Zda ještě něco víc, nechť už posoudí vyšší instance. 
Tento děj spěje k svému vrcholu - dnům vánočního volna; do Nového roku ještě potrvá 
sváteční nálada, na Silvestra obvykle hodně světská, ale výprodeje se slevami už pak v sobě 
nic adventního nemají. Na sekulární "advent" prostě navazuje návrat k všednosti. 
V rytmu církevního roku se v adventě jen těší malé děti. Ale těší se "na Ježíška" a tím už 
vstupuje do hry křesťanský motiv, dnes jen zřídka v převleku iluze. Duší adventu věřících je 
pak naděje. Bezprostředně naděje na milost plodného prožití svátků Narození Páně. Tu však 
nečeká pád do všednosti, cyklus církevního roku má být pomůckou k stálému vnitřnímu růstu. 
Připomínka papeže Silvestra v závěru roku je příležitostí k jeho střízlivé rekapitulaci, díkům, 
pokání. 
Ale pak přijde všední šeď po jasu svátků? "Vypnutí" naděje, jež vzhlížela k zázraku Vtělení? 
Zdaleka ne. Pouze se úloha vánočně posílené naděje sklání k dobrému využití všedních dní, 
snad fádních a nevýrazných. 
A to není úloha malá! Lidé se vzchopí k nárazovému výkonu v nebezpečí či při pomoci 
bližním (viz nedávné tsunami). Ale věrnost dílům, jež přinášejí plody až po letech, na nichž 
však stojí řád a blaho lidské rodiny, si žádá vzpruhu mimořádných kvalit. Zralá křesťanské 
naděje je osvědčovala po staletí. Prosme, aby nadále sílila nás všechny. 

Dr. Václav Frei
časopis Monitor 
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NAROZENÍ: únor 2005 Václav Klíma (bylo opomenuto) 
JUBILEUM: říjen 2005 Stanislav Novotný

listopad 2005 Hedvika Cenková, Richard Sigmund

prosinec 2005 Alžběta Chudáčková - nejstarší občanka 
obce

JIŽ NEJSOU MEZI 
NÁMI:

Jitka Zachovalová 74 let 24.10.2005 

Ludmila 
Brumlová 90 let 2.12.2005
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